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Mida ütlevad ettevõtjad?

• Palun koolitage mulle töötajaid, muuga saan ise 

hakkama!

• Tooksime Soomest siia arendust ja muud tasuvamat 

tegevust, aga pole kedagi võtta, kes seda teeks.

• Palgasurve pressib peale.

• Odavat tööd ei taha enam keegi teha ja selle eest ei 

saaks maksta ka. Tootmine tuleb automatiseerida.

• Kapsas jääks ukrainlaste abita põllule.



Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused
Poliitikauuringute Keskus Praxis

VKEde arengut takistavad tegurid



Tööturg täna

• Registreeritud töötus 4,6% 

• Struktuurne tööjõupuudus

• Müügimeeste, ametnike, raamatupidajate jm 

ametikohad (konkursiga) täidetud

• Insenerid, tehnoloogid, õpetajad, ehitajad, töölised -

tõsine puudus

• Võõrtööjõud

• Eesti Panga andmetel 1,3%-line panus 3,9%-lisse

majanduskasvu 2018.a

• Oluline roll ehituses, töötlevas tööstuses, 

põllumajanduses



Piirkondlik areng

• Kriitiliseks eelduseks on tasuvate töökohtade 

olemasolu

• Võimalik ainult kohaliku omavalitsuse, 

haridusasutuste ja ettevõtjate tihedas koostöös

• Peatähelepanu suunatud haridusküsimustele ja 

töötajate väljaõppele

• Põhiküsimus on juhtrollis ja kaasamises 

(finantseerimises)



Aitavad kaasa

• Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA 

• Töötukassa võimalused

• Elukestev õpe

• Õpi ja tööta

• Kutse- ja täiendõppe paindlikkus ja erinevad 

vormid

• Töökohapõhine õpe

• Õpipoiss



Tööturule vastav haridus ja oskused

• 2017/2018 õppis õpilasi

• Gümnaasiumites  22 000 

• Kutsekoolides 24 100

• Kõrgkoolides    46 200

•Teadmised vs oskused 

• Põhikoolis enam rõhku

• Karjääri- ja kutsenõustamine

• Huviringid

• Sissejuhatus ettevõtlusõppesse

•Noorte ajutine töötamine (suvevaheajal)



Mida Kaubanduskoda teeb?

• Loome koostööd ettevõtete ja haridussüsteemi 

vahel, edendades noortes ettevõtlikku mõtteviisi

• Koostöövõrgustik „Ettevõtlikkuse edendamiseks“

• www.ettevotlikkus.ee

140 ettevõtet ja organisatsiooni

Aitame tööelu kogemusega muuta õppimist 

elulähedasemaks, innustades kogukonda koostööle.

• Ettevõtlusõpetajat toetava veebikogukond ja 

õppematerjalide kogu

• www.ettevotlusope.ee

http://www.ettevotlikkus.ee/
http://www.ettevotlusope.ee/


Kokkuvõtteks

• Head tööd on tehtud, olukord on paranenud, 

aga teemaga tuleb tõsiselt edasi tegeleda

• KOKS - Kohaliku omavalitsus ettevõtluse 

edendajaks läbi haridusvaldkonna

• Uuringutulemused ja strateegiad ellu!



Tänan tähelepanu eest!
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